
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

10 de juny//17 de juny10 de juny//17 de juny10 de juny//17 de juny10 de juny//17 de juny    

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn:Xavier N/ Angela R 

Torn de porta: Joan F/Benjami G 

Bona Llavor 

Diaques 

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;  
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;  

Caldera  

Corals 

Al·leluia: Diumenge a les 20h 
L’Estel:  Diumenge 2/4 1 del migdia 

2/4 de 7 de la tarda 

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com   
                                            MOLTES GRÀCIES! 

Diumenge: Escola Dominical 11h matí. 
                  Culte d'adoració 18h  
Dijous: Culte de pregària 20h 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit. 

Senyores 

Repartim roba i aliments 
Esmorzem 

Classes de català per adults amb guarderia 
Fem deures (per nens/es de primària) 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 
Dijous: 2/4 de  6 Suport educatiu per infants de primària  

i classes de conversa en català i castellà per adults.  

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Teresa Q, la Magdalena, la Mercé R 
,la Rosa i l’Artur i la mare de la Rosa ,  l’Elisabeta i la seva filla Alina, la Núria P. 
Per la propera intervenció del Carles R. 
∗ Per les persones grans de la comunitat, que el Senyor els hi doni salut i fortalesa 
en aquesta etapa de la seva vida. I que nosaltres puguem aprendre de la seva 
saviesa. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.  Per les famílies de l’Església. 
∗ Pel ministeri d’evangelització. Per l’oportunitat del proper diumenge 17 de 
proclamar la Bona Nova del Crist. 
∗ Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya. 
∗ Per cada nou dia. 
 
 

ANIVERSARIS 
16 M. Antònia P 

HORARI D’ESTIU 10hHORARI D’ESTIU 10hHORARI D’ESTIU 10hHORARI D’ESTIU 10h    

Del 24 de juny fins al 16 de setembreDel 24 de juny fins al 16 de setembreDel 24 de juny fins al 16 de setembreDel 24 de juny fins al 16 de setembre    

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

10 de juny de 2012 
Número 1327  

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     

Benvingut/da a la Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell, volem 
ser una església dinàmica i vibrant situada al Barri de Gràcia, Sabadell.  
El nostre paper i la nostra visió és l’evangelització i la transformació de la 
nostra societat. Gaudeix amb nosaltres de totes les activitats i serveis! 



Hosanna!! Raquel Reginaldo 

Moltes vegades quan hi ha manifestacions, a favor i/o en contra d’alguna 
cosa, em pregunto si molta part dels manifestants son els mateixos, en els 
dos casos. El genera humà en ocasions és tan poc constant amb els seus 
ideals, que no m’estranyaria. A vegades perquè és deixen arrossegar per 
l’ambient, altres per falta de maduresa, o perquè qualsevol entrebanc els 
fa canvia d’idea. 
Això treu cap perquè el dissabte abans del diumenge de rams, vaig anar a 
comprar i la dependenta que m‘atenia, em va dir: “Que maco”, con que 
no l’entenia, em va senyalar a fora que hi havia paredes de palmes i 
palmons. Va continuar: “Demà és el diumenge de rams.” Tota contenta i 
somrient. Com volent dir és festa d’alegria. Bé per mi, no se si m’ho miro 
malament, però ho trobo un dia de tristesa, que destaca la inconstància 
humana. No em vaig poder estendre perquè hi havia molts clients 
esperant. Però estic segura que no tenen ni la més mínima idea del que vol 
dir el dia de rams. Apart de que les criatures els fan estrenar els vestits 
d’estiu, per exposar-les a un bon refredat, perquè llueixin i vagin a 
l’església amb grans palmons, no saben el que significa. 
Si, en el moment que va passar, tenia que ser un espectacle emocionant i 
molt bonic. La gent cridant: “I la gent que anava al davant i la que amava 
al darrere cridava: Hosanna el fill de David! Beneït el qui ve en nom del 
Senyor! Hosanna en les altures! (Mateu 21:9) El Senyor assegut sobre un 
pollí, la multitud posant palmes i mantells perquè no toques el terra... Però 
a on eren tota aquesta gentada el dia que el van crucificar? No serien els 
mateixos que, cridant a ple pulmó deien: “Crucifica’l¡¡, crucifica’l¡¡”? 
Hi ha dos motius perquè passes tot allò. Primer perquè es tenien que 
complir les escriptures que diuen: “Alegra’t amb entusiasme, filla de 
Jerusalem! Heus aquí que el teu rei ve cap a tu, just i victoriós, humil i 
muntat sobre un ase, sobre un pollí, un fill de somera.” (Zacaries 9:9). I 
també perquè era el preàmbul dels esdeveniments posteriors: gracies el 
seu patiment, va rentar els nostres pecats, i em la seva resurrecció ens va 
obrir les portes del cel, però no deixa de ser trist, la inconsciència humana, 
encara que en un principi creguin una cosa, si troben algun exaltat que 
crida més que ells, es deixen arrastrar. Axó en tots els ambients, però 
encara més en el pla espiritual. Deure nostre és pregar perquè axó no 
succeeixi, que tothom pugui ser salvat. 

REBOST  
Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que realitzem 
quinzenalment  des del rebost. Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport 
en oració, que tant necessitem per continuar realitzant aquest ministeri en aquests 
moments tant complicats per a moltes persones. Necessitem tonyina, xocolata en pols 
per la llet. El suport a nens i nenes de primària al finalitzarem el proper 14-6.Propera 
distribució : 23-6 

AGENDA 
14-6 Cloenda del Suport escolar 
15 i 16-6 Taller de Conselleria Bíblica. 
Lloc: Unida de Terrassa. 
16-6 Assaig músics 
17-6 Cloenda ED. Culte-Concert amb la 
participació d’en R. Velert 
23-6 Rebost/Revetlla de Sant Joan 
24-6 Inici horari d’estiu. 
30-6 Assemblea d’església 18h 

LECTURES BIBLIQUES  

DIUMENGE 17 

FORMACIÓ 
Els dies 15 i 16 de junyEls dies 15 i 16 de junyEls dies 15 i 16 de junyEls dies 15 i 16 de juny, organitzat per la 

UEBE i la UEBC es realitzarà un taller de 

conselleria bíblica, orientat a donar 

formació en l’àrea de conselleria. El 

formador serà En Daniel Sánchez del 

Baptist Thelogical Seminary. 

Els consells 
Dll, Pr 12,25; Dm. Mt, 6,27 Dc. 1 Fl 4,6-7  
Dj. Rm 8,28; Dv. Is 26,3-4; Ds. Mt 6,33-34 

El proper diumenge 17 tenim 2 
activitats per compartir. 
Recordem diumenge mati: Clausura 
d l’Escola Dominical i vermut 
Tarda culte d’evangelització, amb la 
Coral Al·leluia i la participació d’en 
Roberto Velert. 
Necessitem mans. Paco i Manel. 

CONCURS E D 

El personatge del mes de Maig:    

JO ELJO ELJO ELJO EL    

La classificació final del concurs  

Pascual i Amèlia 60 punts 

Familia Orengo 60 punts        

Joan Orengo 60 punts 

Elisabeth Pont 56 punts 

Roc Orengo 36 punts    

Núria Puig 20 punts 

Rosa Méndez18 punts 

REVETLLA DE SANT JOAN 
El dia 23, aprofitant la revetlla, ens 
trobarem per sopar plegats, gaudint 
de les habilitats culinàries, la 
companyonia i l’amor que ens tenim. 


